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SAMMENDRAG 

Alle elever har rett til et trygt 

og godt skolemiljø. Skolen 

skal ha nulltoleranse mot 

mobbing og krenkelser. Alle 

som arbeider på skolen har 

plikt til å gripe inn mot 

krenkelser og plikt til å handle 

for å sikre at elevene har et 

trygt og godt skolemiljø. 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETTEN TIL ET 

 TRYGT OG GODT 

 SKOLEMILJØ 
 

Kapittel 9A i Opplæringsloven 
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Et godt og inkluderende læringsmiljø er å forstå som de betingelser i skolen som fremmer elevenes 

helse og trivsel, samt sosial og faglig læring.  

Alt arbeid vi gjør innenfor dette kan, og skal kobles direkte til kapittel 9a i Opplæringsloven.  

 

Opplæringslovens § 9a sier at «alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til eit godt 

fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» 

 

Hvorvidt en elev har et godt psykososialt skolemiljø må vurderes ut ifra en subjektiv opplevelse hos 

eleven. Opplæringsloven er tydelig på at dersom en elev eller forelder ber om tiltak som omhandler 

det psykososiale miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter Opplæringslovens § 9a.  

 

Skolens fysiske miljø handler om hvordan ute- og inne områder er utformet, og hvordan Forskrift til 

miljørettet helsevern er ivaretatt.  

Det psykososiale miljøet handler primært om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot 

hverandre. Alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ingen elever blir utsatt for krenkende 

ord og handlinger som mobbing, rasisme, diskriminering, utestengelse og vold.  

Dette gir elevene sterke rettigheter relatert til læringsmiljøet. Det gir også skolens ansatte og ledelse 

tilsvarende plikter og ansvar.  

 

Retten til et trygt og godt læringsmiljø er også forankret i Kunnskapsløftet (læreplanverket).  

Den generelle delen sier at «skolen skal utvikle selvstendige personligheter med gode evner til å 

samarbeide med andre. Elevene skal gjennom skolen få tro på seg selv, og utvikle sosiale 

ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i det sosiale fellesskap».  

Gjennom forskning vet man at et godt læringsmiljø fremmer den faglige læringen.  

 

Det betyr at våre elever ved Grue barne- og ungdomsskole gis rett til å møte et læringsmiljø som 

bidrar til en positiv, sosial og personlig læring som hele tiden vil ligge i elevenes «grunnmur» for 

faglig læring. Dette er i tråd med verdiene i PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og 

samhandling). PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive 

forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger 

vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.  

 

Skolen har valgt tre hovedregler som gjelder på alle arenaer. 

- Ansvar 

- Omsorg 

- Respekt 
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Hva kan skolen forvente å oppnå ved Pals? 

- Bedre læringsmiljø og trivsel for elever og ansatte – felles verdier og regler.  

- Felles ansvar for problemløsning av vanskelige situasjoner 

- Mindre bråk og uro – mer tid til læring 

- Bedre læringslyst og motivasjon 

- Økt kompetanse og mestringsopplevelse 

- Bedre samarbeid mellom skole – hjem 

- Individrettet arbeid 

 

Mål for Grue barne- og ungdomsskole 

 Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. 

o Den som blir mobbet og/eller krenket skal oppleve ansatte som ivaretar dem og som er 

trygge og tydelige, og kunne stole på at skolen tar problemene deres på alvor. 

o De som mobber skal møte ansatte som klart tar avstand fra det som er gjort, men som 

viser elevene respekt og har forventninger om endret atferd.  

 Alle ansatte skal jobbe systematisk for å fremme et positivt skolemiljø og for å forhindre mobbing 

og trakassering. 

 Alle elever skal få et undervisningstilbud som gir utbytte i forhold til den enkeltes forutsetning.  

 Alle involverte foresatte skal oppleve ansatte som viser dem og barna deres respekt.  

 

 

Skolens 5 aktivitetsplikter 
 

Delplikt 1 § 9a – 4, første ledd 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø.  

 

§ 9a-4 første ledd understreker at når man er ansatt på skolen har man en plikt til å følge med. Dette 

gjelder alle som er ansatt på skolen, det være seg renholder, vaktmester, assistent, lærere og 

ledelse så vel de som har ulønnet arbeid eller praksis ved skolen. I dette ligger også en plikt for 

rektor til å informere alle om denne retten.  

 

For eksempel 

- Se, lytte, være årvåken og snakke med elever 

- Aktivt tilsyn i samarbeid med hverandre 

- Elev- og foreldresamtaler med vekt på skolemiljø 

- Se etter atferdsendring hos elevene 

- Spørreundersøkelser, både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser 

 

 

Delplikt 2 § 9a – 4, første ledd 

Gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogeleg.  

 

Alle som arbeider i skolen skal gripe inn umiddelbart mot mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering dersom det er mulig. Opplæringsloven gir ingen hjemmel til bruk av tvang og makt i 

skolen, men dette må vurderes mot retten til å forsvare liv og helse. I en stresset situasjon må man 

ta raske valg for ikke å skade seg selv eller andre. Inngripen på lavest mulig nivå bør alltid velges, 

og det er barnets beste man må ha i tankene når man aksjonerer. 
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Delplikt 3 § 9a – 4, andre ledd 

Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein 

elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

 

Alle ansatte har en plikt til å varsle rektor direkte både når man mistenker noe, men også om man 

mistenker at noen ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det er nytt i loven fra 01.08.17 at det er rektor 

som skal varsles. Ved rektors fravær er ansvaret delegert til nestleder. 

 

Den ansattes varslingsplikt inntrer ved kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. Dette kan være hendelser som den ansatte selv er vitne til eller blir fortalt om. Det 

er ikke nødvendig med faktisk kunnskap for at varslingsplikten inntrer. 

 

Skolen har et eget rapportskjema som skal benyttes, men viktigere enn å skrive rapporter er å få gitt 

raskt varsel om mistanke eller kjennskap.  

 

I særlig alvorlige tilfeller plikter rektor å varsle skoleeier. Det er rektor som avgjør hva som er alvorlig 

nok. 

 

Delplikt 4 § 9a – 4, tredje ledd 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen 

snarast undersøke saka.  

 

Undersøkelsesplikten handler om å undersøke hva som ligger bak elevenes opplevelse eller noens 

mistanke. Skolen skal snarest mulig gjennomføre nødvendige undersøkelser dersom det kommer 

frem eller er mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

Undersøkelsen må ha som formål å få frem fakta om en situasjon, bakgrunnen for elevenes 

opplevelse og hvilke forhold i elevenes omgivelser som påvirker hvordan de opplever skolemiljøet. 

En undersøkelse kan også handle om å avklare og opplyse forhold tilbake i tid eller forhold utenfor 

skoletiden og skolens område, dersom slike forhold påvirker elevenes hverdag på skolen. 

 

Saken kan undersøkes ved for eksempel: 

- Samtaler med elev(er), foresatte og aktuelle ansatte 

- Strukturert observasjon 

- Kartlegging av sosiale relasjoner 

- Trivselsundersøkelser 

 

Delplikt 5 § 9a – 4, fjerde ledd 

Undersøkelsen gir retning for tiltak. Tiltak skal tilpasses den enkelte og sørge for at eleven får et 

trygt og godt skolemiljø. Skolen skal følge opp saken og evaluere om tiltakene har den tilsiktede 

virkningen. Elev og foresatte skal involveres i evalueringen. 

 

Skolen skal dokumentere hva som er gjort i en aktivitetssplan. Aktivitetsplanen er et levende 

dokument, og skal inneholde opplysninger om:  

- Hvilket problem tiltakene skal løse 

- Hvilke tiltak som skal settes inn 

- Når tiltakene skal gjennomføres 

- Hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene 

- Når tiltakene skal evalueres 

- Hensynet til elevenes beste er vurdert og om involverte elever er blitt hørt 
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Dokumentasjonsplikten (§ 9a – 4, 7 ledd) 

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.  

 

Det er i loven (§ 9a-4, syvende ledd) presisert at skolen må dokumentere hva som er gjort for å 

oppfylle aktivitetsplikten som her er beskrevet i kapittel 3.5. Rundskriv 3 2017 fra 

Utdanningsdirektoratet utdyper dette ytterligere. Skolen opererer derfor med to 

dokumentasjonsplikter: 

 Dokumentere tiltak gjennom en aktivitetsplan (se avsnitt 3.5) 

 Dokumentere hva som er gjort for å følge opp delpliktene (avsnitt 3.1 -3.4) gjennom en logg. 

Loggen må kunne vise til følgende: 

o Hvordan skolen har fulgt med 

o Hvordan skolen har grepet inn 

o Hvordan rektor har blitt varslet 

o Hvordan skolen har undersøkt saken 

o Hvordan skolen har satt inn tiltak (aktivitetsplanen) 

 

Skolen skal dokumentere arbeidet som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 Gjelder det arbeidet som gjøres for å sikre at kravene til å følge med, gripe inn, varsle, 

undersøke og sette inn tiltak oppfylles 

 For plikten til å følge med, vil dokumentasjon i stor grad være knyttet til aktiviteter som 

omfatter flere elever, grupper eller hele skolen, og være en del av skolens forebyggende 

arbeid.  

  



 

Side 6  
Versjon: Oktober 2018 

 

PALS – TRYGGHETSPLAN 
 

HVA GJØR DU NÅR: 

Du kommer opp i en alvorlig hendelse/konflikt 

 

1. Skjerm eleven enten ved å fjerne eleven fra situasjonen eller de andre elevene fra 

situasjonen. Unngå tilskuere! 

2. Be en elev om å hente en annen voksen i nærmeste klasserom/arbeidsrom. 

3. Be en annen elev om å hente en fra ledelsen eller resepsjonen. Alle alvorlige hendelser 

rapporteres snarest mulig til rektor eller inspektør. 

4. Prøv deretter å roe situasjonen (tenk eskaleringsmodell, forebyggende og nedtrappende 

teknikker) 

 

 

SAMME PROSEDYRER GJELDER PÅ ANDRE OMRÅDET INNE ELLER UTE, I GYMSAL, PÅ 

BUSS, PÅ TUR ETC.  

 

 

ETTERARBEID OG ANSVAR 

Samtale med partene (sammen med noen fra ledelsen) 

Ringe hjem (ledelse) 

Problemløsningsmodell, handlingsplan mot mobbing, eventuelt skrive anmerkning/hendelsesrapport 

(lærer/ledelse) 

Debriefing av hendelsesforløpet ved veldig alvorlige hendelser (lærer/ledelse) 
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Forebyggende tiltak ved Grue barne- og ungdomsskole 

 

HVA NÅR  HVORDAN ANSVAR 

Gjennomgang av 
skolens ordensregler og 
utarbeidelse av 
trinnregler 

Ved skolestart I hver klasse Kontaktlærer 
Teamleder 

Gjennomgang av 
skolens ordensregler og 
handlingsplan for godt 
skolemiljø 

Ved skolestart, ved 
nytilsettinger/vikarer 

Ledelsen 
informerer før 
skolestart, 
gjennomgang i 
fellestid 

Inspektør 

Gjennomgang av 
skolens handlingsplan 
for et trygt og godt 
skolemiljø 

Ved skolestart I elevråd Ledere for 
elevrådene 

Fraværsmelding Ved alt elevfravær Fraværet, se 
rutiner for 
elevfravær 

Foresatte 
Kontaktlærer 
Faglærer 
 

Aktivitetsledere på 
barnetrinn 

Kontinuerlig Elevstyrt aktivitet i 
storefri 

SFO-leder 

Elevsamtaler 

 Minst 2 ganger 
pr. år 

 Ekstra ved behov 

September-oktober 
Februar-april 

Elevsamtaler jf. 
vurdering ved 
GBUS 

Kontaktlærer 

Utviklingssamtaler 

 2 ganger pr. år 

September-oktober 
Februar-april  

Forberedte 
samtaler med 
kontaktlærer, elev 
og foresatte jf. 
vurdering ved 
GBUS 

Kontaktlærer 

Foreldremøter 

 2 ganger pr. år 

Aug./sept. og  
feb. /mars 

Samarbeid mellom 
kontaktlærer og 
klassekontakt 

Kontaktlærer 
Teamleder 

Samarbeid skole-hjem, 
felles forventninger 

Aug./sept. Ut fra PALS Kontaktlærer 

Tilsynsplan Kontinuerlig Tilsynsplan med 
faste områder 

PALS-team 
Inspektør 
Teamleder 
Alle ansatte 

Elevundersøkelsen 7.-
10. trinn 

Desember /uke 50 Etter beskrivelse Inspektør 
Kontaktlærer 

Analyse om skolemiljøet 
etter elevundersøkelsen 

Mars Gjennomgang av 
resultater fra 
undersøkelsene 
med elevrådet, 
personalet og med 
skolemiljøutvalget 
(SU) 

Ledelsen 
Elevrådene 
Skolemiljøutvalget 
(SU) 
Alle ansatte 
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Nulltoleranse mot 
mobbing og krenkende 
ord/atferd 

Forebyggende tiltak 
etter krenkende 
handling 

Kontinuerlig 
aktivitetsplikt 
Bruke PALS som 
forebyggende 
tiltak 

Alle ansatte 

Overgang barnehage-
skole 

Jan-juni Egen plan Ledelse og 
kontaktlærere 

Overgang ungdomstrinn Jan-juni Egen plan Teamledere 
Ledelse 
Sosiallærer 
Rådgiver og 
kontaktlærer for 7. 
trinn og kommende 
8.trinn 

PALS-team Kontinuerlig Team med ansvar 
for 
skoleomfattende 
tiltak på alle nivåer 

PPT 
Lærere 
SFO 
Ledelse 
Sosiallærer 

Skolehelseteam Kontinuerlig Team med 
helse/skole 

Inspektør 
Sosiallærer 
Helsesøster 

Spekter (ikke-anonym 
undersøkelse) 
Gjennomføring og 
oppfølging 

Oktober og februar 5. – 10. trinn Ledelse 
Kontaktlærere 
PALS-team 
Teamledere 

Relasjonsskjema minst 
2 ganger i året 

Oktober og februar Alle elever fra  
1. - 10. trinn 

Teamledere 
kontaktlærer 

Sosiogram minst 2 
ganger i året 

Oktober og februar 1.  - 10. trinn Kontaktlærer/trinn 

PALS-undersøkelsen Oktober/ uke 40 
Mars/ uke 10 

1.  - 10: trinn Sosiallærer 
PALS-team 
Kontaktlærer 

Elevråd Kontinuerlig 1.- 4., 5.- 7., 8.-10. 
trinn 

Kontaktlærer for 
elevrådene 

Skolemiljøutvalg Kontinuerlig Etter behov rektor 
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Rutiner som kan avdekke mobbing og krenkende atferd 

 

HVA NÅR  HVORDAN ANSVAR 

Elevsamtaler Kontinuerlig Enesamtaler og 
gruppesamtaler 

Kontaktlærer 

Tilsyn Hele skoleåret Plan for tilsyn Inspektør 
Pals-team 
Teamledere 

Utviklingssamtaler Høst/vår Punkt om trivsel og 
læringsmiljø 

kontaktlærer 

Informasjon om 
elevers og foresattes 
muligheter for å klage 
på skolemiljøet 

Ved foreldremøter 
høst, og 
informasjonshefte til 
nye elever og 
foresatte 

Informasjon i 
møtene 
Info på 
hjemmesiden 
Informasjons hefte  

Rektor 
 

Trivselsundersøkelser 
Sosiogram 

Skolen har 
standardisert 
kartleggingen i et 
årshjul 

Ulike 
elevundersøkelser 

Kontaktlærer/trinn 
 
 

 

 

Ansvar og meldeplikt 

 

HVEM NÅR  HVA 

Ansatte på skolen/SFO, 
vaktmestere, 
renholdspersonalet, 
studenter og vikarer 

Kontinuerlig Oppmerksomhet rettet mot elever som 
opplever krenkende atferd eller mobbing. 
Spesielt fokus på elever som ofte kommer i 
konflikt eller er ensomme. Plikt til å gripe inn og 
til å melde fra til kontaktlærer eller ledelsen. 

Elever Kontinuerlig Melde fra til en voksen på skolen/SFO eller 
hjemme dersom de selv plages eller de ser 
elever som ikke har det bra/blir krenket eller 
mobbet. 

Foresatte Kontinuerlig Melde fra til kontaktlærer ved bekymring for det 
psykososiale miljøet i klassen/skolen. Levere 
en skriftlig klage ved behov. 
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Prosedyrer ved opprettet sak 

 

HVA HVORDAN HVEM 

   

Foresatte informeres Umiddelbart etter første møte med 
den som er blitt mobbet eller med den 
som utsetter andre for mobbing. Det 
skal vurderes om foresatte skal ha en 
aktiv rolle.  

Kontaktlærer 
Rektor 

Informasjon til rektor Muntlig eller skriftlig Kontaktlærer 

Aktivitetsplan Utarbeide en aktivitetsplan, jf. 
Opplæringsloven §9A-4 
Aktuelle samarbeidspartnere: 

 PPT 

 Skolehelsetjenesten 

 Skolehelseteam 

 Barnevern 

 Tverrfaglig team 

 BUP 

 Politi 

Rektor 
 

Oppfølgingssamtale med 
mobber 

Jevnlige samtaler Kontaktlærer 
Rektor 

Oppfølgingssamtale med 
den som blir mobbet. Tett 
kontakt med foresatte 

 Kontaktlærer 
Rektor 

Evalueringssamtale med 
både den som blir mobbet 
og den som mobber 

Oppfølging og evaluering av tiltak i 
aktivitetsplanen 

Kontaktlærer 
Rektor 
Foresatte 

 

Avslutning av sak 

NÅR HVORDAN HVEM 

Hvis mobbesaken ikke tar 
slutt 

Nye samtaler med mobbeoffer, 
mobber og foresatte 
Møte med foresatte til mobber og 
mobbeoffer, hver for seg, hvor man 
gjennomgår tiltak i skolen og hva 
elevene skal gjøre. Gi forslag til hva 
foresatte kan gjøre. Vurdere evt. 
endre aktivitetsplan 

Kontaktlærer 
Rektor 
 

Konsekvenser Aktuelle konsekvenser som kan 
iverksettes overfor mobber(e): 

 Jf. «Aktivitetsplanen» (Retten 
til et trygt og godt skolemiljø) 

Kontaktlærer 
Rektor 

Involvering av andre 
parter 

Vurdere om andre parter som 
barnevern, BUP og politi skal inn i 
saken 

Rektor  

Avslutning av sak Evalueringsmøte med involverte 
parter. 
Elevens nåsituasjon beskrives og 
bekreftes av foresatte 

Rektor 
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Prosedyrer ved krenkende adferd, diskriminering og rasisme 

NÅR HVORDAN HVEM 

Krenkende adferd, f.eks. 
enkeltstående ytringer og 
handlinger 

Undersøker saken, og griper inn ved 
behov 
Gir korrektiver til den som har utført 
den krenkende handlingen 

Skolens ansatte 

Dersom handlingen ikke 
stopper ved den ansattes 
inngripen 

Varsler skolens ledelse 
Utarbeide en aktivitetsplan 

Kontaktlærer 
Rektor 

Ved gjentakelse av 
krenkende adferd 

Informerer foresatte både til utøver og 
den som har vært utsatt for 
krenkelsen 

Rektor 
Inspektør 
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Rutiner ved bruk av vold og trusler om vold på Grue barne- og 

ungdomsskole 

Vold er enhver handling rettet mot en gruppe eller enkeltindivider som har til hensikt å skade, 

smerte, skremme, true eller krenke andre fysisk eller psykisk. Det legges vekt på den fornærmedes 

opplevelse. 

 

Tiltak ved alvorlig hendelse/konflikt – Pals trygghetsplan 

 

AKSJON ANSVAR 

 Vurder skader og behov for umiddelbar legehjelp 

 Snakk rolig og fortell de involverte hva du kommer til å gjøre 

 Få alle de andre elevene ut av klasserommet/bort fra 
situasjonen raskest mulig. Unngå tilskuere! 

 Be en elev om å hente en annen voksen i nærmeste 
klasserom/arbeidsrom 

 Be en annen elev om å hente en fra ledelsen eller 
resepsjonen. Alle alvorlige hendelser rapporteres snarest 
mulig til rektor eller inspektører. 

 Forsøk å skille elevene, men vær forsiktig med å gå mellom 

 Prøv deretter å roe situasjonen (tenk eskaleringsmodell, 
forebyggende og nedtrappende teknikker) 

 Det skrives skademelding ved skade på elev, personell og 
/eller materiell 

 Saken undersøkes ytterligere, vurdere aktivitetsplan  
 

Etterarbeid og ansvar: 

 Samtale med partene (sammen med noen fra ledelsen) 

 Ringe hjem (ledelse) 

 Problemløsningsmodell, evt. hendelsesrapport 
(lærer/ledelse) 

 Debriefing av hendelsesforløpet ved veldig alvorlige 
hendelser (lærer/ledelse) 
 

Ansatte som er til 
stede i situasjonen, i 
samarbeid med 
kontoret 
 

Samme prosedyrer gjelder på andre områder inne eller ute, i 
gymsal, på buss, på tur etc. 

 Fjern publikum 

 Be elever hente andre voksne 

 Kontakt ledelse 
 

Ansatte som er til 
stede i situasjonen, i 
samarbeid med 
kontoret 
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Grue Barne- og ungdomsskole 

Kunnskap for framtida 

Opplæringsloven §9A 

«Alle elevar i grunnskoler og videregående skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, 

trivsel og læring.» 

 

Definisjonen som blir brukt av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med Elevundersøkelsen 

lyder: Mobbing er "gjentatt negativ eller”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som 

har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing". 

Det at eleven har en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring gir eleven et sterkt vern. Det avgjørende i vurderingen av om elevens rett etter § 9a-1 er 

oppfylt er hvordan det psykososiale miljøet virker på den enkelte elevens helse, trivsel og læring. 

Utgangspunktet for vurderingen er elevens egen subjektive opplevelse av det psykososiale miljøet. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010-psykososialt-miljo/Del-I/3/ 

 

 

Aktivitetsplikt og aktivitetsplan (§9A-4) 

Hvem saken gjelder  
Navn og fødselsdato på elev 
Klassenavn/årstall på klasse 
 
 

 

Hva er problemet? 
Beskrivelse av hvilket problem som skal løses, og hva 
saken gjelder 
 

 

Hvem har meldt saken? 
Hvem og når saken ble meldt første gang 
 
 

 

Er eleven/elevene hørt? 
Kort beskrivelse om hvordan og hvem som har latt de 
aktuelle elevene komme til orde. Dette kan inngå som en 
del av undersøkelsen, se under. 

 

 

 

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010-psykososialt-miljo/Del-I/3/
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Aktivitetsplikten 

Plikt til å følge med 
Kort beskrivelse av hva som er gjort for å oppfylle plikten 
til å følge med. 
 
 
 
 
 
 

 

Plikt til å gripe inn 
Kort beskrivelse av hva som er gjort for å oppfylle plikten 
til å gripe inn, gjelder spesielt akutte situasjoner. 
 
 
 
 
 
 

 

Plikt til å varsle 
Hvem og når er saken varslet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plikt til å undersøke 
Hvilke undersøkelser er gjort, av hvem og når. Se også 
punkt over: Er eleven/elevene hørt? 
 
 
 
 
 
 

 

Plikt til å sette inn tiltak 
Beskrivelse av de egnede tiltak skolen setter inn. 
Beskrivelsen skal angi når, hvem som har ansvar for at 
tiltakene gjennomføres og når tiltakene skal evalueres. 
 
 
 
 
 

Se aktivitetsplan under 
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Aktivitetsplan 

Beskrivelse av 
tiltak/aktivitet 

Ansvarlig for gjennomføring Når tiltaket igangsettes  Når tiltaket skal evalueres 

    

    

    

    

    

    

 

Øvrige kommentarer  
 
 
 
                                                                                                                                       

 

Foresatte til eleven/elevene er orientert om aktivitetsplanen: 

Det kan være hensiktsmessig å føre logg, bruk LOGG (vedlegg 2). 

Dokumentasjonsplikten ivaretas, jmf. § 9A-4. Dette dokumentet oppbevares og arkiveres i 

elevmappa/WEB-sak, unntatt offentlighet. 

Aktivitetsplanen evalueres, i henhold til dato i aktivitetsplanen. (vedlegg 1). 

 

 

Sted og dato:      ___________________________________________________ 

Underskrift  på den/de  

som har utarbeidet aktivitetsplanen:___________________________________ 

Underskrift enhetsleder:_____________________________________________ 

 

Fylkesmannen sin håndheving (§9A-6) 

Dersom foresatte eller eleven mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere 

melde saken til fylkesmannen. 

 Saken må først ha blitt tatt opp med enhetsleder på skolen 

 Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med enhetsleder 

 Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på 
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Vedlegg 1. 

Evaluering av aktivitetsplan (§9A-4) 

Evaluering av tiltak  
Evalueringen bør inneholde en vurdering av om igangsatt tiltak skal avsluttes, videreføres eller om 
ytterligere tiltak bør igangsettes. 

Evaluert dato: 

 
 
 
 
 

 

Saken videreføres (sett kryss) 
Tiltak videreføres og/eller justeres og eller nye tiltak iverksettes, se revidert aktivitetsplan. Dette 
innebærer at skolen ikke anser saken som løst. 
 

 

Saken avsluttes (sett kryss) 
Dette innebærer at skolen anser saken som løst. 
 

 

 

Er eleven/elevene orientert om evalueringen og konsekvensene av denne? 
(dato) 

 

 

Sted og dato: ________________________________________________________ 

 

Underskrift på den/de 

Som har evaluert aktivitetsplanen:________________________________________ 
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